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Geachte raadsleden, 

 

INLEIDING 

In Beraad & Advies van 20 maart jl. is door een ontwikkelcombinatie de eerste aanzet gepresenteerd 

voor een mogelijke  invulling van het Binnenland van Rhoon. Daarna heeft de ontwikkelcombinatie de 

planvisie verder uitgewerkt en in juli ingediend. Een planteam heeft de planvisie beoordeeld waarna 

het college een besluit heeft genomen. Middels dit schrijven stellen wij u op de hoogte van het 

resultaat. 

 

KERNBOODSCHAP 

Het college heeft 12 september j.l. besloten niet verder te gaan met de planvisie van IM-RO en zijn 

partners (Bouwbedrijf Wessels Rijssen en Volker Wessels Vastgoed). 

 

TOELICHTING 

De planvisie bevat een programma van intensieve en extensieve recreatie, horeca en een omvangrijk 

bezoekerscentrum. Binnen de planvisie is ruimte gecreëerd voor de uitwerking en nadere invulling van 

de entree van het Buijtenland.  

De startovereenkomst die gesloten was tussen gemeente en ontwikkelcombinatie bevat een lijst van 

criteria waaraan de planvisie zou moeten voldoen. Hieraan is de planvisie getoetst. Uit de toets bleek 

dat in de ingediende planvisie helaas diverse cruciale informatie ontbreekt. De ruimtelijke, 

economische en maatschappelijke haalbaarheid zijn daardoor onvoldoende uitgewerkt en 

onderbouwd. Hoewel er enig begrip is in het licht van de complexiteit van de opgave, heeft de 

ontwikkelcombinatie voldoende tijd gehad om één en ander compleet te maken en te bespreken.  

 

CONSEQUENTIES 

Door de afwijzing loopt het project Binnenland aanzienlijke vertraging op. Het gebied blijft daardoor 

nog enige tijd ongebruikt liggen. 

 

De afwijzing heeft ook gevolgen voor de grondexploitatie van het Binnenland. Doordat de verkoop van 

de grond is uitgesteld, nemen de rente- en plankosten toe. Het afwijzen van de planvisie van IM-RO 

c.s. heeft derhalve een negatief effect op het saldo van de grondexploitatie. 

 



 

 

 

VERVOLG 

Voor de tweede opeenvolgende keer is een marktpartij, ondanks een positieve verwachting bij de start 

van het proces, er niet in geslaagd om binnen de, door de raad vastgestelde, ruimtelijke en financiële 

kaders tot een haalbare planontwikkeling te komen. De conclusie van het college luidt, dat het 

financiële kader een ruimte-intensieve invulling van het Binnenland vraagt, die op de betreffende 

locatie niet landschappelijk inpasbaar te maken is.  

 

Het college komt eind 2017, doch uiterlijk voor de vaststelling van het MPO 2018 met een voorstel om 

de ontstane impasse in het project Binnenland van Rhoon op te lossen. Het college is daarvoor in 

overleg met de Provincie Zuid Holland om uiteindelijk te komen tot een invulling die recht doet aan de 

ruimtelijke kwaliteit van het gebied in relatie tot de financiële kaders en het nabij gelegen Buijtenland 

van Rhoon. 

 

 

BIJLAGE 

1269548 Planvisie Binnenland van Rhoon (IM-RO, Bouwbedrijf Wessels Rijssen, Volker Wessels 

Vastgoed) 

 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

  

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 

 

 

 

 

 

Bijlage: 
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Eind 2013 zijn wij geïnspireerd geraakt door de gemeentelijke uitvraag 'Herinrichting van het 

Binnenland van Rhoon'. Vooral de unieke ligging in combinatie met de vele recreatieve 

mogelijkheden heeft ons doen besluiten een totaal visie uit te werken voor het gebied van zes 

hectare groot. Het onderliggende concept geeft de verschillende kansen weer en is mede tot 

stand gekomen met de input van enthousiaste partijen. Op 17 mei 2016 heeft het college van 

Albrandswaard een startovereenkomst met partijen gesloten over de ontwikkeling van 

Binnenland van Rhoon. Dit alles heeft geresulteerd in deze ruimtelijke visie op het plangebied met 

de daarbij behorende partijen die er willen 'landen'. 

Namens de initiatiefnemers,

Rene Evers
IMRO

Paul Bekhuis
Wessels Rijssen

Niek Hannink
Hannink Landschapsvormgeving

Joost perik
pr8 architecten

Hans Borsje
VolkerWessels Vastgoed

VOORWOORD
het initiatief
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Het plangebied 'Binnenland van Rhoon' is één van de groene gebieden nabij de stedelijke 

omgeving van Rotterdam en Barendrecht. Het gebied kenmerkt zich door het open en vlakke 

karakter van het polderlandschap met veel omringende natuur met bijzondere dier- en 

plantsoorten. Door de verstedelijking en de agrarische sector in combinatie met de behoefte 

voor natuur en recreatie is het gebied onder druk komen te staan. Men is naarstig op zoek naar 

recreatieve mogelijkheden om de drukte van de stad even te vergeten. Op zoek naar de rust en de 

beleving van het prachtige omliggende landschap en de natuur. Het plangebied 'Binnenland 

van Rhoon' is door de centrale ligging bij uitstek geschikt om recreatieve mogelijkheden te 

ontplooien. Het gebied vormt de overgang tussen metropool Rotterdam en het omliggende 

landschap waarbij men met minimale reistijden vanuit de drukte van de stad in de rust van het 

landschap komt. 'Binnenland van  Rhoon' vormt de poort naar het 'Het Buijtenland van Rhoon', 

de groene entree.

De nadruk van 'Binnenland van Rhoon' ligt op de belevenis van het landschap. De aandacht van 

de bezoeker wordt echter eerst opgeëist door de centrale ligging van een bezoekerscentrum met 

uiteenlopende voorzieningen als een kiosk, lunchroom en verkoop van streekproducten. Naast 

de verkoop van waren is het centrum opengesteld voor educatie en kennis over 'Het Buijtenland 

van Rhoon'. De centrale ligging van het gebouw zorgt ervoor dat de belevenis van het landschap, 

het directe zicht daarop, nog even wordt uitgesteld. Daarmee vervult het gebied rondom het 

bezoekerscentrum een belangrijke functie: een centraal startpunt van diverse vormen van 

recreatie voor de bezoeker. Zo kan het gebied ook aangewezen worden als Toeristisch Overstap 

Punt (TOP). Direct voorbij het bezoekerscentrum vormt een voetgangersbrug de poort naar 'Het 

Buijtenland van Rhoon'. Een groene entree die toegang biedt tot het grootste recreatiegebied 

van de regio. >>>

DE GROENE POORT
het concept
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Naast het bezoekerscentrum is er sprake van een tweetal belangrijke dragers in het gebied. Aan 

de oostelijke zijde wordt het plangebied voorzien van een Leisure Dome. Een gebouw waarin 

talloze activiteiten plaatsvinden als bowling, klimwanden, lasergamen, indoor soccer en 

andere gerelateerde vormen van recreatie. Door de vormgeving van het gebouw wordt het 

opgenomen in het omliggende landschap. De hoogte van het gebouw is beperkt, maar er zal veel 

'contact' zijn met het landschap. Aan de westelijke zijde komt een Hotel met Wellness. Hoewel 

het gebouw net als de Leisure Dome landschappelijk wordt opgenomen is er ruimte voor 

hoogbouw. De hoogbouw is markant door vorm en uitstraling en vormt daarmee een landmark 

voor het gebied. 

In de resterende ruimte van 'Binnenland van Rhoon' komt een programma met aandacht voor 

parkeren in het groen (circa 650 auto's), landschap en natuur. Een gedeelte van het gebied kan 

in worden gevuld met activiteiten als bootcamp, survival en/of paintball. Maar ook is er ruimte 

voor een kinderboerderij of een horeca paviljoen. In principe wordt het gehele plangebied 

besteed waarbij er veel aandacht is voor de diverse belangen als landschap, natuur, recreatie en 

rust. Door de voorgestelde invulling krijgt het gebied een gigantische impuls. De veelzijdigheid 

in aanbod zorgt voor een grote doelgroep. Niet alleen mensen uit de nabije omgeving, maar ook 

mensen van verder weg zullen de moeite nemen om naar het gebied te komen. 

het concept
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bestaande locatie & situatie

Barendrecht
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bereikbaarheid via de weg 

plangebied
6 hectare
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DE GROENE POORT

5,0 km
4,0 km
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bereikbaarheid via de fiets 

plangebied
6 hectare
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DE GROENE POORT

3,5 km

2,5 km
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bereikbaarheid via openbaar vervoer 

plangebied
6 hectare
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DE GROENE POORT
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1,5 km

7

BINNENLAND VAN RHOON
planvisie



bestaande locatie & situatie
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stedenbouwkundig & landschappelijk ontwerp

1. Hotel & Wellness
2. De Boerderij
3. Bezoekerscentrum
4. Het Paviljoen
5. Leisure Dome

1.

3.
2.
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Centraal in het gebied staat een bezoekerscentrum. Het gebouw vormt de 

ontvangst voor mensen die ’Binnenland van Rhoon’ of ’Het Buijtenland van Rhoon’ 

komen bezoeken. Het gebouw heeft educatieve en recreatieve doeleinden. Er is een 

mogelijkheid om bezoekers de landschappelijke kenmerken en de aanwezige 

natuurwaarden van het gebied rondom het bezoekerscentrum te laten zien. Deze 

educatieve elementen kunnen bekrachtigd worden door samen te werken met het 

onderwijs en de plaatselijke ondernemers in ‚Het Buijtenland van Rhoon’. Het 

gebouw heeft een unieke verschijningsvorm dat opgaat in het omliggende 

landschap. In het bezoekerscentrum is ook ruimte gereserveerd voor o.a. een 

kiosk, een lunchroom en de verkoop van streekproducten. 

HET BEZOEKERSCENTRUM
Recreatie & Educatie
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verkoop van streekeigen producten
UIT DE STREEK
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Het bezoekerscentrum krijgt naast een educatieve en recreatieve invulling de 

mogelijkheid om streekeigen producten te verkopen. Het gebied herbergt meerdere 

bedrijven met verkoop en/of verhandeling van streekproducten. In een straal van 

circa 15 kilometer komen bedrijven voor die vlees, aardappelen, fruit en groenten 

verkopen. De verkoop van streekeigen producten in het bezoekerscentrum moet 

geen concurrent worden van het aanwezige aanbod, maar is de mogelijkheid bij 

uitstek om samen te werken en te verkopen vanuit een centrale plek. De 

waardering voor streekeigen producten blijft stijgen. Door de centrale ligging van 

het gebied kan er een breed publiek worden getrokken. 

PLANGEBIED
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Aan de oostelijke zijde van het plangebied ligt een centrum voor spanning en 

avontuur. Een centrum voor jong en oud waar allerlei activiteiten zijn 

samengevoegd in één gebouw, Leisure Dome. Het gebouw herbergt onder andere de 

mogelijkheid voor een indoor Electric Karting, indoor speelparadijs, glowgolf, 

lasergame, trampolinepark, bowling en indoor soccer. Naast de vele indoor 

mogelijkheden zijn er buitenactiviteiten als een bootcamp, paintball en survival. 

Door het centrum ontstaat de mogelijkheid om dagactiviteiten te ontplooien. Het 

maaiveld loopt door in het groene dak van het gebouw en derhalve is deze 

beloopbaar waardoor het gebouw optimaal in het landschap wordt geïntegreerd. 

LEISURE DOME
spanning & avontuur
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In de westelijke gedeelte van het plangebied zorgt een hotel met wellness voor de 

innerlijke rust van de bezoeker. Bezoekers kunnen na een dag recreatie gebruik 

maken van allerlei vormen van verwenning voor lichaam en geest. Dat kan 

gecombineerd worden met één of meerdere overnachtingen waarmee het een 

onmisbare aanvulling is in het plangebied. Hoewel het grootste gedeelte van het 

hotel landschappelijk geïntegreerd is, vormt een toren met hotelkamers de 

landmark van het gebied. De hoogbouw is markant vormgegeven en is door de 

verschijningsvorm een herkenningspunt voor de omgeving. 

HOTEL & WELLNESS
de innerlijke rust
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stedenbouwkundig & landschappelijk ontwerp
VORMENTAAL
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Er is gekozen voor strakke lijnen die opgaan in het landschappelijke beeld. Juist de 

strakke belijning van gebouwen, wegen en parkeren verzorgen de geleidelijke 

overgang van het stedelijke gebied naar het landschappelijke gebied van ’Het 

Buijtenland van Rhoon’. Organisch en glooiende vormen komen in het gebied niet 

voor. Lijnen zijn recht, soms variërend qua richting, maar niet of nauwelijks rond. 

Juist daarom past het ontwerp goed in het gebied en is gekozen voor de huidige 

vormen.
Deze vormentaal komt zowel terug in het landschap als in de gebouwen. Maar ook 

de buitenruimten zoals de parkeerplaatsen en de entreezônes worden ook 

uitgevoerd in dit concept. Hierdoor zal de bebouwing gaan samensmelten met het 

landschap. 

BINNENLAND VAN RHOON
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Parkeren & Landschappelijk
OVERIGE INVULLING
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De overige invulling van het gebied bestaat uit parkeren en landschappelijk 

groen. Het gebied kan circa 650 parkerende auto’s herbergen op zorgvuldig 

landschappelijk ingepaste parkeerplaatsen. De infrastructuur is minimaal 

en uitsluitend om te kunnen bevoorraden of te kunnen parkeren. Centraal 

door het gebied ligt een weg om ’Het Buijtenland van Rhoon’ te kunnen 

bereiken. 

Landschappelijke bestaand groen wordt waar mogelijk gerespecteerd en 

behouden. Op de overgang richting ’Het Buijtenland van Rhoon’ wordt groen 

toegevoegd om outdoor functies te kunnen laten landen. Het groen wordt 

afgewisseld met open structuren waar weidend vee dicht bij de bezoeker kan 

komen.

BINNENLAND VAN RHOON
planvisie

Zoals gezegd maakt het plangebied deel uit van het totale landschapsplan 

‚het Buijtenland van Rhoon’. Door de ’Blauwe Verbinding’ verbindt dit gebied 

met het Zuiderpark Rotterdam en de Zuidpolder van Barendrecht. Het gaat 

om een recreatieve bevaarbare route die ook zorgt voor schoon water in het 

gebied en functioneert als waterberging én ecologische verbinding tussen 

verschillende groengebieden. 
Aan de zuidzijde van ons plangebied geven we ruimte voor ecologische 

ontwikkelingen en een  waterberging bij hoogwater. Daarnaast zijn er 

mogelijkheden voor o.a. kano-verhuur. In het bezoekerscentrum is volop 

ruimte voor educatie op het gebied van ecologische ontwikkelingen van het 

totale landschapsplan.



Gebouw & Landschap
IMPRESSIES 

17

BINNENLAND VAN RHOON
planvisie



Gebouw & Landschap
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impressie vanaf de rotonde
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Gebouw & Landschap
IMPRESSIES 
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Gebouw & Landschap
IMPRESSIES 
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impressie vanaf knooppunt
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Gebouw & Landschap
IMPRESSIES 
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impressie vanaf Het Buijtenland
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Gebouw & Landschap
IMPRESSIES 
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impressie vanaf de rotonde
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Op het moment van schrijven hebben we contact met diverse commerciële partijen 

die zich willen verbinden aan deze locatie. Aan de hand van hun programma van 

eisen hebben we het concept schematisch ingevuld. Om enig houvast te hebben, 

hebben we de alle functies vertaald in oppervlakten, die weer worden gegeven in de 

onderstaand overzicht. 

1. Hotel & Wellness
2- Hotel: 120 kamers / 7.500 m

2- Wellness: 2.000 m

2. Kinderboerderij
2- ca. 500 m

3.  Bezoekerscentrum
2

- ca. 1.000 m
2

- horeca: 1.000 m

4. Paviljoen
2- Horeca ca 400 m

5. Leisure Dome
2- totaal 14.000 m

- Indoor Speelparadijs
- Indoor Electric Karting
- Indoor Soccer
- Glowgolf
- Bowling
- Lasergame
- Trampolinepark
- Restaurant
- Klim & Klauterwereld
- Bootcamp

DE AANTALLEN
Functies & Oppervlakten

1.

3.

5.
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pr8

INITIATIEFNEMERS:

  Tubbergen | www.hanninkadvies.nl

Almelo | www.pr8.nl

Oldenzaal | www.im-ro.nl

in samenwerking met:
- Challenge Real Estate Consultancy 
- SD landschapsarchitectuur
- Steggink Infra | Reutum
- Gemeente Albrandswaard

Rijssen | www.volkerwessels.com

Nieuwegein | www.vwvastgoed.nl
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